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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
Městský úřad Vodňany, odbor dopravy a silničního hospodářství, jako věcně a místně příslušný obecní úřad obce
s rozšířenou působností, podle ustanovení § 124 odst. 6 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních
komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů (dále jen
„zákon o silničním provozu“), v souladu s ustanovením § 77 odst. 2, písm. b) zákona o silničním provozu a na
základě vyjádření dotčeného orgánu Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje, IČ:
75151511, se sídlem Lannova tř. 193/26, 370 01 České Budějovice, Územní odbor Strakonice - Dopravní
inspektorát Strakonice, Na Ohradě 1067, 386 01 Strakonice, č.j.: KRPC-157418-1/ČJ-2019-020706 ze dne
22.11.2019, opatřením obecné povahy dle ustanovení § 171 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) a dle § 77 odst. 5 a 77 odst. 1, písm. c) zákona o silničním provozu,

STANOVUJE PŘECHODNOU ÚPRAVU PROVOZU,
na žádost podanou dne 27.11.2019 Správou a údržbou silnic Jihočeského kraje, IČ: 70971641, se sídlem Nemanická
2133/10, 370 10 České Budějovice, závod Strakonice, U Řepické zastávky 1294, 386 11 Strakonice,

na silnicích II. a III. třídy ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Vodňany,
v termínu od 1.1.2020 do 31.12.2020 (maximálně souvisle po dobu 2 týdnů),
z důvodu provádění běžné a souvislé údržby na silnicích II. a III. třídy zaměstnanci žadatele,
dle schémat č. B/1, B/2, B/3, B/4, B/5.1, B/5.2, B/7, B/8, B/14.2, B/16, B/17, B/24, B/25.1, C/1, C/2, C/3, C/6,
C/10c, C/11, C/12, C13 a C/14 uvedených v „TP 66 – Zásady pro označování pracovních míst na pozemních
komunikacích“,
za dodržení níže uvedených podmínek:
1) Na svislých dopravních značkách „B20a – Nejvyšší povolená rychlost“ bude „70“ místo „80“ a „50“ místo
„60“;
2) Dle potřeby bude při průjezdu pracovními místy snížena nejvyšší dovolená rychlost na 30 km/h pomocí
svislých dopravních značek „B20a – Nejvyšší povolená rychlost“ a „B26 – Konec všech zákazů“;
3) Při provádění běžné a souvislé údržby bude vždy zachován 1 jízdní pruh o šířce minimálně 3 metry;
4) V době snížené viditelnosti budou pracovní místa označena výstražnými světly;
5) V průběhu stanovení přechodné úpravy provozu bude dopravní značení průběžně kontrolováno
a udržováno;
6) Společné uspořádání dopravního značení na jednom sloupku musí odpovídat požadavkům „TP 65 – Zásady
pro dopravní značení na pozemních komunikacích“. Je nutné dbát na to, aby každá dopravní značka byla
včas viditelná a její umístění nepředstavovalo ohrožení pro účastníky silničního provozu;
7) Trvalé dopravní značení, které by bylo v rozporu s navrhovaným přechodným dopravním značením bude
po dobu umístění předmětného přechodného dopravního značení zakryto nebo odstraněno. Dočasná
neplatnost stávajících svislých dopravních značek bude provedena škrtnutím páskou s oranžovo - černým
pruhem o šíři 50 mm. Ostatní stávající dopravní značení v předmětném silničním úseku bude ponecháno
beze změny;
8) Po ukončení údržby je nutné přechodné dopravní značení bezodkladně odstranit;
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Osoby zodpovědné za přechodnou úpravu provozu a dodržení výše uvedených podmínek: Jaroslav Rod, tel.:
724 030 489 a Pavel Homolka, tel.: 724 034 798, Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, závod

Strakonice.
Odůvodnění:
Městský úřad Vodňany, odbor dopravy a silničního hospodářství, jako věcně a místně příslušný obecní úřad obce
s rozšířenou působností, podle ustanovení § 124 odst. 6 zákona o silničním provozu stanovil opatřením obecné
povahy, v souladu s ustanovením § 171 správní řádu a 77 odst. 5 a 77 odst. 1, písm. c) zákona o silničním provozu,
přechodnou úpravu provozu, na žádost podanou dne 27.11.2019 Správou a údržbou silnic Jihočeského kraje, IČ:
70971641, se sídlem Nemanická 2133/10, 370 10 České Budějovice, závod Strakonice, U Řepické zastávky 1294,
386 11 Strakonice.
Přechodná úprava provozu je stanovena z důvodu provádění běžné a souvislé údržby na silnicích II. a III. třídy
zaměstnanci žadatele, v termínu od 1.1.2020 do 31.12.2020.
Pracovní místa budou označena dle schémat č. B/1, B/2, B/3, B/4, B/5.1, B/5.2, B/7, B/8, B/14.2, B/16, B/17, B/24,
B/25.1, C/1, C/2, C/3, C/6, C/10c, C/11, C/12, C13 a C/14 uvedených v „TP 66 – Zásady pro označování pracovních
míst na pozemních komunikacích“.
Přílohou žádosti bylo, dle § 77 odst. 2 zákona o silničním provozu, vyjádření od Policie České republiky, Krajské
ředitelství policie Jihočeského kraje, IČ: 75151511, se sídlem Lannova tř. 193/26, 370 01 České Budějovice,
Územní odbor Strakonice - Dopravní inspektorát Strakonice, Na Ohradě 1067, 386 01 Strakonice, č.j.: KRPC160078-1/ČJ-2019-020706 ze dne 22.11.2019. Toto vyjádření s přechodnou úpravou provozu na pozemních
komunikacích souhlasilo za podmínek, které byly přeformulovány do podmínek č. 3 a č. 4 uvedené v tomto opatření
obecné povahy. Tento dotčený orgán si dále ve svém vyjádření dle § 77 zákona o silničním provozu vyhradil právo
své vyjádření změnit či doplnit, pokud si to bude vyžadovat situace v silničním provozu nebo z důvodu veřejného
zájmu.
Městský úřad Vodňany, odbor dopravy a silničního hospodářství dále upozorňuje zhotovitele dopravního značení,
že dopravní značení musí být provedeno v souladu s vyhláškou č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla
provozu na pozemních komunikacích.
Městský úřad Vodňany, odbor dopravy a silničního hospodářství uvedenou žádost se všemi podklady řádně posoudil
a vyhodnotil předmětnou přechodnou úpravu provozu jako nezbytnou, jelikož zachovává bezpečnost a plynulost
silničního provozu.
Jelikož předmětné přechodné dopravní značky ukládají účastníkům silničního provozu povinnosti odchylné od
obecné úpravy provozu na pozemních komunikacích, stanovuje se přechodná úprava provozu formou opatřením
obecné povahy. V případě stanovení přechodné úpravy provozu se dle § 77 odst. 5 zákona o provozu na pozemních
komunikacích návrh opatření obecné povahy nedoručuje, ani se nevyzývají dotčené osoby k podávání námitek nebo
připomínek.
Současně s přechodnou úpravou provozu správní orgán rozhodl o uzavírce pozemní komunikace podle ustanovení
§ 24 zákona o pozemních komunikacích pod Spis. zn.: DOPSIL 351/2019, č.j.: MUVO 10797/2019 ze dne
11.12.2019.
Stanovení přechodné úpravy provozu nepodléhá správnímu poplatku podle zákona č. 634/2004 Sb.,
o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.
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Poučení:
Toto opatření obecné povahy nabývá účinnosti pátým dnem po dni vyvěšení veřejné vyhlášky podle ustanovení § 77
odst. 5 zákona o zákon o silničním provozu. Proti opatření obecné povahy nelze dle § 173 odst. 2 správního řádu,
podat opravný prostředek.

„otisk úředního razítka“

Ing. Václav Blahout
referent odboru dopravy a silničního hospodářství
oprávněná úřední osoba
Toto opatření obecné povahy, musí být vyvěšeno nejméně 15 dnů na úřední desce Městského úřadu Vodňany,
Městského úřadu Bavorov, Obecního úřadu Bílsko, Obecního úřadu Budyně, Obecního úřadu Číčenice, Obecního
úřadu Drahonice, Obecního úřadu Hájek, Obecního úřadu Chelčice, Obecního úřadu Krajníčko, Obecního úřadu
Krašlovice, Obecního úřadu Libějovice, Obecního úřadu Měkynec, Obecního úřadu Pivkovice, Obecního úřadu
Pohorovice, Obecního úřadu Skočice, Obecního úřadu Stožice a Obecního úřadu Truskovice. Pátým dnem po dni
vyvěšení nabývá toto opatření obecné povahy účinnosti, patnáctý den po dni vyvěšení je den doručení. Opatření
obecné povahy bude rovněž zveřejněno způsobem umožňující dálkový přístup. S potvrzeným datem vyvěšení
a sejmutí bude toto opatření obecné povahy předáno zpět Městskému úřadu Vodňany, odboru dopravy a silničního
hospodářství.
Vyvěšeno dne:……11.12.2019….………

Sejmuto dne:……31.12.2020………

Úřad vyvěšující písemnost na úřední desku tímto potvrzuje, že písemnost byla současně zveřejněna
i způsobem umožňujícím dálkový přístup, podle ustanovení § 25 odst. 2 správního řádu.

………………………………………
Podpis a razítko oprávněné osoby,
potvrzující vyvěšení a zveřejnění

…………………………………………
Podpis a razítko oprávněné osoby,
potvrzující sejmutí
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Opatření obecné povahy obdrží:
Účastník řízení dle § 27 odst. 1 správního řádu:


Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, závod Strakonice, U Řepické zastávky 1294, 386 11 Strakonice;
IDDS: cadk8eb

Dotčený orgán:


Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje, Územní odbor Strakonice - Dopravní
inspektorát Strakonice, Na Ohradě 1067, 368 01 Strakonice; IDDS: eb8ai73

Obce, jejichž správní obvod se opatření obecné povahy týká:


















Město Vodňany, nám. Svobody 18, 389 01 Vodňany – k vyvěšení na úřední desce
Město Bavorov, Náměstí Míru 1, 387 73 Bavorov; IDDS: 3skbfjd – k vyvěšení na úřední desce
Obec Bílsko, Bílsko 34, 387 73 Bavorov; IDDS: tmxam78 – k vyvěšení na úřední desce
Obec Budyně, Budyně 9, 387 73 Budyně; IDDS: s29ambv – k vyvěšení na úřední desce
Obec Číčenice, Číčenice 79, 387 71 Číčenice; IDDS: pwib58i – k vyvěšení na úřední desce
Obec Drahonice, Drahonice 100, 389 01 Drahonice; IDDS: b83ampe – k vyvěšení na úřední desce
Obec Hájek, Hájek 11, 387 73 Hájek; IDDS: vtmamp4 – k vyvěšení na úřední desce
Obec Chelčice, Chelčice 123, 389 01 Chelčice; IDDS: d39bnjm – k vyvěšení na úřední desce
Obec Krajníčko, Krajníčko 5, 387 73 Krajníčko; IDDS: 7azamsa – k vyvěšení na úřední desce
Obec Krašlovice, Krašlovice 43, 389 01 Krašlovice; IDDS: f4aamt2 – k vyvěšení na úřední desce
Obec Libějovice, Libějovice 26, 387 72 Libějovice; IDDS: f5jb3yv – k vyvěšení na úřední desce
Obec Měkynec, Měkynec 22, 387 73 Měkynec; IDDS: sdjb56m – k vyvěšení na úřední desce
Obec Pivkovice, Pivkovice 17, 387 73 Pivkovice; IDDS: qahbwbv – k vyvěšení na úřední desce
Obec Pohorovice, Pohorovice 43, 389 01 Pohorovice; IDDS: vevam2y – k vyvěšení na úřední desce
Obec Skočice, Skočice 56, 387 75 Skočice; IDDS: 4yrbqvv – k vyvěšení na úřední desce
Obec Stožice, Stožice 63, 389 01 Stožice; IDDS: uxzb5bp – k vyvěšení na úřední desce
Obec Truskovice, Truskovice 73, 389 01 Truskovice; IDDS: 5cmbtbb - k vyvěšení na úřední desce
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